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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 5. zasedání dne 11.02.2019

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0081/R05/19

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0136-19-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 1089/R33/18 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucímu Odboru Kancelář ředitele ve spolupráci s Odborem územního plánování
a stavebního řádu podniknout kroky potřebné pro nasazení služby UtilityReport na
území Zlínského kraje.“ - na termín plnění 25.03.2019.

2

Podání Žádosti Zlínského kraje o státní účelovou dotaci z Dotačního
programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí)
veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0082/R05/19

schvaluje
podání Žádosti Zlínského kraje o státní účelovou dotaci z "Dotačního programu pro
zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a
školských zařízení jako měkkých cílů - 2019 dle příloh č. 0100-19-P01 až č. 010019-P04 Ministerstvu vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky;
pověřuje
Ing. Františka Filouše, vedoucího Odboru Kancelář hejtmana, podepsáním žádosti
Zlínského kraje dle příloh č. 0100-19-P01 až č. 0100-19-P04 elektronickým
podpisem za Zlínský kraj.
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3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Zádveřice-Raková

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0083/R05/19

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č. D/3115/2018/KH uzavřené mezi Zlínským krajem a obcí
Zádveřice - Raková, IČ 00284718, dle přílohy č. 0097-19-P01.

4

Prodej majetku Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0084/R05/19

schvaluje
uzavření kupní smlouvy se společností Explosia a. s., se sídlem Semtín č. p. 107,
IČ 25291581, dle přílohy č. 0101-19-P01.

5

Oznámení předběžných informací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0085/R05/19

schvaluje
oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku "Nová krajská Baťova
nemocnice ve Zlíně-Malenovicích - projektová příprava" dle přílohy č. 0099-19-P01.

6

Kultura - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0086/R05/19

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1485/090/01/19 na
akci "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – hájenka - omezení vzlínání vlhkosti z prostor
sklepa ", dle přílohy č. 0098-19-P01;
2. poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 1.259.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2019 příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, na úhradu realizace akce pod názvem „MJVM –
Hrad Malenovice – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – hájenka - omezení
vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“, dle příloh č. 0098-19-P02 a č. 0098-19-P05;
3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.210.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2019 příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí
2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, na projektovou přípravu akce "Muzeum regionu
Valašsko, p. o. - zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II.", dle přílohy č. 0098-19P03;
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4. rozpočtové opatření č. RZK/0018/2019, dle přílohy č. 0098-19-P04;
souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce před schválením investičního
záměru, a tím i se zahájením realizace investiční akce "Muzeum regionu Valašsko,
p. o. - zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II." příspěvkové organizace Muzeum
regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574;
pověřuje
1) příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín, Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČ 00089982, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů
souvisejících s dokončením přípravy, realizací a závěrečným vyhodnocením akce
"Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice - Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – hájenka - omezení vzlínání vlhkosti z prostor
sklepa";
2) příspěvkovou organizaci Muzeum regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755
01 Vsetín, IČ 00098574, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících
s projektovou přípravou akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Vsetín stavební úpravy etapa II".

7

Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0087/R05/19

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o spolupráci na projektu sportovní haly ve
Valašském Meziříčí mezi Zlínským krajem a městem Valašské Meziříčí, se sídlem
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00304387, dle přílohy č. 0102-19-P01;
2. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1472/150/09/18 – 02/01/19 na akci "SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce
střechy tělocvičny a DM", dle přílohy č. 0102-19-P02;
3. plány tvorby a použití fondů investic na rok 2019 příspěvkových organizací:
a) Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Koryčanské Paseky 1725, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, dle přílohy č. 0102-19-P03;
b) Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, se sídlem
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ 00559504, dle přílohy č. 0102-19P04;
4. poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve výši
240.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, se
sídlem Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, na
realizaci akce "Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – zabezpečení bezbariérového
přístupu", dle přílohy č. 0102-19-P05;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0021/2019, dle přílohy č. 0102-19-P06;
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souhlasí
se zahájením projektové přípravy investiční akce před schválením investičního
záměru, a tím i se zahájením realizace investiční akce "SŠ – COPT Uherský Brod –
stavební úpravy budovy školy" příspěvkové organizace Střední škola – Centrum
odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, IČ
15527816;
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "SŠ – COPT
Uherský Brod – stavební úpravy budovy školy" příspěvkovou organizaci Střední
škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01
Uherský Brod, IČ 15527816.

8

Školství - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0088/R05/19

souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o nájmu na pronájem části nebytových prostor mezi
pronajímatelem Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou
zdravotnickou Zlín, IČ 00226319, a nájemcem Konica Minolta Business Solutins
Czech, spol. s r. o., Žarošická 4395/13, 628 00 Brno, Židenice, IČ 00176150, dle
přílohy č. 0103-19-P01;
b) s uzavřením smlouvy o nájmu na pronájem části nebytových prostor mezi
pronajímatelem Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou
zdravotnickou Zlín, IČ 00226319, a nájemcem Dyják print s. r. o., Merhautova
960/84, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ 29449910, dle přílohy č. 0103-19-P02;
c) s uzavřením smlouvy o nájmu na pronájem části nebytových prostor mezi
pronajímatelem Správou a údržbou silnic Slovácka, s. r. o., Pivovarská 514, Jarošov,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 26913216, a nájemcem Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje, příspěvková organizace, Zlín, IČ 70934860, dle přílohy č. 0103-19-P03;
d) s uzavřením smlouvy o nájmu na pronájem části nebytových prostor mezi
pronajímatelem Správou a údržbou silnic Valašska, s. r. o., Jiráskova 35, Krásno
nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26820218, a nájemcem Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín, IČ 70934860, dle přílohy č. 0103-19P04.

9

Zdravotnictví - UH nemocnice - dodatek smlouvy o nájmu, souhlas
zástavního věřitele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0089/R05/19

schvaluje
uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0154/2012/ZD uzavřené
mezi Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686
68 Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0105-19-P01;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0005/2019, dle
přílohy č. 0105-19-P03;
souhlasí
jako zástavní věřitel dle uzavřené smlouvy č. O/0138/2013/ZD s instalací panelů
fotovoltaické elektrárny na střechu budovy č. p. 365 (CO I – centrální objekt
chirurgických oborů v Uherskohradišťské nemocnici), která je součástí pozemku p.
č. st. 2840 v k. ú. Uherské hradiště, a to v rozsahu dle přílohy č. 0105-19-P05.

10

SPZ Holešov – provedení vrtů MRB Sazovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0090/R05/19

bere na vědomí
provedení a umístění 4 monitorovacích vrtů na pozemku p. č. 2760/86 v k. ú.
Holešov v SPZ Holešov společností MRB Sazovice, spol. s r. o., IČ 63488051,
Sazovice 191, 763 01 Mysločovice, dle přílohy č. 0134-19-P01.

11

SPZ Holešov – smluvní vztahy s E.ON

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0091/R05/19

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a společností
E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, dle příloh č. 0135-19-P01 ač. 0135-19-P02.

12

Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0092/R05/19

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz na rok 2019 o 13.000.000 Kč na celkovou výši
218.000.000 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0107-19-P01;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2019 o 12.100.000 Kč na
celkovou výši 212.100.000 Kč u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 0107-19-P02.
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Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2018 a zapojení
finančních prostředků hospodaření roku 2018 do rozpočtu roku 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0093/R05/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0014/2019, dle přílohy č. 0119-19-P01.

14

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0094/R05/19

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování nadzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích
p. č. 1446/3, p. č. 1446/7, vše ostatní plocha, v k. ú. Karolinka, včetně 1 ks opěrného
bodu - sloupu na pozemku p. č. 1446/3 k. ú. Karolinka, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 1568-125/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami nadzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.
č. 4135/3, ostatní plocha, v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, a v pozemku p.
č. 1129/7, ostatní plocha, v k. ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích
p. č. 2026/1, p. č. 2153/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Měrůtky, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
modernizací, údržbou a opravami podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH;
4. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
NN v pozemcích p. č. 899/19, p. č. 1041/31, vše ostatní plocha, v k. ú. Příkazy u
Osíčka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1142861c/2018,
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- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč + DPH;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 10.12.2018, č. 1035/R32/18 - část schvaluje,
bod č. 4.

15

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0095/R05/19

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 1475/4, ostatní plocha, o výměře 133 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 123 pro obec a k. ú. Cetechovice;
2. pozemku
- p. č. 3792/4, ostatní plocha, o výměře 547 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 3792/1 geometrickým plánem č. 126473/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Dolní Němčí;
3. pozemků
- p. č. 4220/25, ostatní plocha, o výměře 611 m 2,
- p. č. 4220/26, ostatní plocha, o výměře 562 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 4220/4 geometrickým plánem č. 58272/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Slavkov a k. ú. Slavkov u Uherského Brodu;
4. pozemků
- p. č. 4843/2, ostatní plocha, o výměře 335 m 2,
- p. č. 4843/3, ostatní plocha, o výměře 130 m2,
oddělených z původního pozemku p. č. 4843 geometrickým plánem č. 601-92/2018,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Slavkov a k. ú. Slavkov u Uherského Brodu;
5. pozemku
- p. č. 2605/7 ostatní plocha, o výměře 533 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 105 pro obec a k. ú. Nedachlebice;
6. pozemků
- p. č. 506/1, ostatní plocha, o výměře 495 m 2,
- p. č. 506/2, ostatní plocha, o výměře 1662 m 2,
- p. č. 506/3, ostatní plocha, o výměře 115 m 2,
- p. č. 506/4, ostatní plocha, o výměře 564 m 2,
- p. č. 509, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 567 pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova;
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7. pozemku
- p. č. 15528/35, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 634 pro obec a k. ú. Hovězí;
8. pozemku
- p. č. 15528/42, ostatní plocha, o výměře 236 m 2, odděleného z původního pozemku
p. č. 15528/39,
geometrickým plánem č. 1844-61/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním
pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí;
9. pozemků
- p. č. 1008/7, ostatní plocha, o výměře 775 m 2,
- p. č. 1008/8, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
- p. č. 1008/9, ostatní plocha, o výměře 867 m 2
- p. č. 1008/10, ostatní plocha, o výměře 190 m2,
- p. č. 1008/11, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 1008/12, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 1008/13, ostatní plocha, o výměře 36 m 2
- p. č. 1008/14, ostatní plocha, o výměře 311 m 2,
- p. č 1008/15, ostatní plocha, o výměře 211 m 2
- p. č. 1051/4, ostatní plocha, o výměře 141 m 2,
- p. č. 1051/5, ostatní plocha, o výměře 500 m 2,
- p. č. 1051/6, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1590 pro obec Holešova k. ú. Všetuly;
10. pozemků
- p. č. 6086/13, ostatní plocha, o výměře 36 m 2,
- p. č. 6086/14, ostatní plocha, o výměře 19 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 6086/1 geometrickým plánem č. 186772/2018, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov;
11. pozemku
- p. č. 2081/5, orná půda, o výměře 2844 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1091 pro obec Zlín a k. ú. Malenovice
u Zlína, a to formou směny s doplatkem za pozemek p. č. 2081/14, orná půda, o
výměře 3970 m 2, zapsaný v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 457 pro obec Zlín a k. ú.
Malenovice u Zlína.
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Veřejná zakázka "Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje
a jeho organizací"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0096/R05/19

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Pojištění
majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací“ a související
dokumenty, dle přílohy č. 0121-19-P01 a č. 0121-19-P02;
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schvaluje
Pro část 1 veřejné zakázky: Pojištění majetku Zlínského kraje a příspěvkových
organizací Zlínského kraje:
1. výběr dodavatele Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 18600
Praha 8, IČ 47115971;
2. uzavření pojistné smlouvy s dodavatelem Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke
Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ 47115971, dle příloh č. 0121-19-P03 až č. 012119-P10;
Pro část 2 veřejné zakázky: Pojištění odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a
příspěvkových organizací Zlínského kraje:
1. výběr dodavatele Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00
Praha 8, IČ 47115971;
2. uzavření pojistné smlouvy s dodavatelem Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke
Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ 47115971, dle příloh č. 0121-19-P11 až č. 012119-P15.
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Doprava - změna závazných ukazatelů na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0097/R05/19

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz na rok 2019 o 900.000 Kč na celkovou výši
380.235.000 Kč u příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
709348607, dle přílohy č. 0095-19-P01;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy na rok 2019 o 650.000 Kč na
celkovou výši 20.950.000 Kč u příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, dle přílohy č. 0095-19-P02.
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Kultura - změna závazných ukazatelů, plány tvorby a použití fondů investic a
odpisové plány na rok 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0098/R05/19

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz na rok 2019 příspěvkovým organizacím v oblasti
kultury a památkové péče, dle přílohy č. 0114-19-P01;
2. navýšení závazného objemu prostředků na platy a OON na rok 2019
příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 011419-P02;
3. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2019 příspěvkové organizace:
a) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, se sídlem Smetanovy sady 179, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 00092129, dle přílohy č. 0114-19-P05;
b) 14|15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 72563346, dle
přílohy č. 011419-P07;
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4. odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace:
a) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, se sídlem Smetanovy sady 179, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 00092129, na rok 2019, dle příloh č. 0114-19-P06;
b) 14|15 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 72563346, dle
přílohy č. 0114-19-P08.
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Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0099/R05/19

bere na vědomí
informaci o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018, dle přílohy č. 0124-19-P01.
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Doprava - Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku 1/2019 Ředitelství
silnic Zlínského kraje, inv. záměry, dodatky k inv. záměrům, změna č. 1 fondu
investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0100/R05/19

schvaluje
A. poskytnutí investičního příspěvku č. 1/2019/DOP na stavební a strojní investice
pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., dle příloh č. 0094-19-P02a až č. 009419-P02c,
B. investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
B1) investiční záměr č. 1486/110/01/19, k provedení díla "Silnice III/36741: Kvasice",
o celkových nákladech 14.614.000 Kč, dle příloh č. 0094-19-P03a a č. 0094-19P03b;
B2) investiční záměr č. 1487/110/01/19, k provedení díla "Silnice III/05736: Vsetín,
OK na ul. Generála Klapálka", o celkových nákladech 11.605.000 Kč, dle příloh č.
0094-19-P04a a č. 0094-19-P04b;
B3) investiční záměr č. 1488/110/01/19, k provedení díla "Silnice II/150: Loukov,
průtah obcí", o celkových nákladech 66.885.000 Kč, dle přílohy č. 0094-19-P05;
B4) investiční záměr č. 1490/110/01/19, k provedení díla "Silnice III/49518:
Rokytnice", o celkových nákladech 21.048.000 Kč, dle přílohy č. 0094-19-P06;
B5) investiční záměr č. 1491/110/01/19, k provedení díla "Silnice III/4932: Lipová",
o celkových nákladech 3.825.000 Kč, dle příloh č. 0094-19-P07a a č. 0094-19-P07b;
B6) investiční záměr č. 1492/110/01/19, k provedení díla "Silnice III/4868: Střítež
nad Bečvou", o celkových nákladech 6.713.000 Kč, dle příloh č. 0094-19-P08a a č.
0094-19-P08b;
B7) investiční záměr č. 1477/110/10/18, k provedení díla "Silnice III/49010: Tučapy,
mostní objekt", o celkových nákladech 10.429.000 Kč, dle přílohy č. 0094-19-P09;
B8) investiční záměr č. 1478/110/10/18, k provedení díla "Silnice II/495: Pitín, most
ev. č. 495-035", o celkových nákladech 18.574.000 Kč, dle přílohy č. 0094-19-P10;
C. dodatky k investičním záměrům akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
C1) dodatek č. 7 k investičnímu záměru č. 1252/3/110/293/08/16-07/01/19, k
provedení díla "Silnice II/487 Hovězí, průjezdní úsek", o celkových nákladech
28.713.000 Kč, dle přílohy č. 0094-19-P11;
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C2) dodatek č. 10 k investičnímu záměru č. 1138/3/110/276/10/15-10/01/19, k
provedení díla "Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1", o celkových
nákladech 94.956.000 Kč, dle přílohy č. 0094-19-P12;
D. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2019, dle přílohy č. 0094-19P13a až č. 0094-19-P13l;
bere na vědomí
závěrečné zprávy ukončených investičních akcí reprodukce majetku Zlínského kraje
příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č.
0094-19-P14 až č. 0094-19-P24.
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Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0101/R05/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0013/2019, dle přílohy č. 0089-19-P01.
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Hodnocení programu RP17-18 Podpora zmírnění následků sucha v lesích

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0102/R05/19

bere na vědomí
hodnocení programu RP17-18 Podpora zmírnění následků sucha v lesích dle příloh
č. 0090-19-P01 až č. 0090-19-P04.
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Nařízení Zlínského kraje o zřízení zvláště chráněných území

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0103/R05/19

vydává
1. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Čertovy skály, jejího ochranného pásma
a stanovení bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 0091-19-P02;
2. nařízení kraje o zřízení přírodní památky Kopce, jejího ochranného pásma a
stanovení bližších ochranných podmínek, dle přílohy č. 0091-19-P03.

11/22

R05/19

24

Vyhodnocení SOC01-18 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0104/R05/19

bere na vědomí
vyhodnocení programu SOC01-18 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit
v roce 2018 dle přílohy č. 0093-19-P01.
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Anketa "Pracovník roku v sociálních službách"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0105/R05/19

souhlasí
1. s vyhlášením 10. ročníku ankety "Pracovník roku v sociálních službách Zlínského
kraje" za významný a podstatný přínos, aktivní a dlouhodobou činnost a propagaci
sociálních služeb a sociální péče ve Zlínském kraji;
2. se zveřejněním výzvy k předkládání návrhů dle přílohy č. 0092-19-P02.
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Kultura, školství, zdravotnictví - financování projektů z dotačního programu
IROP v roce 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0106/R05/19

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru č. 1296/090/02/17-02/01/19 na akci "Muzeum
Kroměřížska, p. o. - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - IROP", dle
přílohy č. 0115-19-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0016/2019, dle přílohy č. 0115-19-P02;
3. plán tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro příspěvkové organizace:
a) Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38,767 11 Kroměříž, IČ
00091138, dle přílohy č. 0115-19-P04;
b) Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, se sídlem Máchova 628,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, dle přílohy č. 0115-19-P06;
4. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019 pro příspěvkovou
organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574,
dle přílohy č. 0115-19-P05;
5. odpisový plán na rok 2019 pro Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace,
Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138, dle přílohy č. 0115-19-P07;
6. poskytnutí investičního příspěvku na rok 2019 příspěvkové organizaci:
a) Muzeum Kroměřížska, se sídlem Velké náměstí 38,767 11 Kroměříž, IČ
00091138, ve výši 3.107.000 Kč na přípravu a realizaci akce "Muzeum Kroměřížska,
p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích", dle přílohy č. 0115-19-P08;
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b) Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, ve výši
5.985.000 Kč na přípravu a realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek
Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic" dle přílohy č.
0115-19-P09;
7. zvýšení účelového příspěvku na provoz v roce 2019 o 1.222.000 Kč, z původní
celkové částky 965.000 Kč nově na celkovou částku 2.187.000 Kč příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574,
na přípravu a realizaci akce "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve
Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic" – IROP, dle přílohy č. 011519-P10;
8. zvýšení investičního příspěvku v roce 2019 o 4 009.000 Kč, z původní celkové
částky 4.444.000 Kč nově na celkovou částku 8 453.000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, se sídlem Máchova
628, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, na přípravu a realizaci akce „SPŠ
stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská“, dle přílohy č.
0115-19-P11;
bere na vědomí a doporučuje
1. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této návratné finanční výpomoci:
a) ve výši 17.073.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska, se sídlem
Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, IČ 00091138, na realizaci akce "Muzeum
Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích", dle přílohy č.
0115-19-P16;
b) ve výši 21.082.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, se
sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, na realizaci akce "Muzeum
regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování
depozitářů a expozic", dle přílohy č. 0115-19-P17;
2. Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci s příspěvkovou organizací Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČ 00089982, na realizaci
akce "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, p. o., - expozice tragédie na Ploštině" dle přílohy č. 0115-19-P18.
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Projektové záměry SŠ předkládané do OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0107/R05/19

schvaluje
Projektové rámce projektů:
a) "Centra inovativních metod výuky a digitálního vzdělávání Zlínského kraje",
předkladatel Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, dle
přílohy č. 0108-18-P02,
b) "Podpora výuky za pomoci virtuální reality", předkladatel Střední průmyslová
škola Otrokovice, dle přílohy č. 0108-19-P03,
c) "Inspirující škola", předkladatel Střední průmyslová škola Otrokovice, dle přílohy
č. 0108-19-P04,
d) "Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol ve Zlínském
kraji", předkladatel Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště, dle přílohy č. 0108-19-P05,
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e) "Šíření příkladů dobré praxe s integrací digitálních technologií do vzdělávání ve
školách Zlínského kraje", předkladatel Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0108-19-P06;
f) "Digitální kompetence na SŠ", předkladatel Centrum pro rozvoj a podporu regionů,
o. p. s. Olomouc s partnerem Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské
Meziříčí, dle přílohy č. 0108-19-P07,
ukládá
a) řediteli Střední průmyslové školy a obchodní akademie Uherský Brod, IČ
14450437, dopracovat projekt "Centra inovativních metod výuky a digitálního
vzdělávání Zlínského kraje" v souladu s projektovým rámcem dle přílohy č. 0108-19P02 do konečné podoby žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, včetně všech povinných příloh nejpozději do
28.02.2019;
b) řediteli Střední průmyslové školy a obchodní akademie Uherský Brod předložit
Radě Zlínského kraje investiční záměr v souladu s projektovým rámcem uvedeným
v příloze č. 0108-19-P02 v termínu do 27.05.2019;
c) řediteli Střední průmyslové školy Otrokovice, IČ 00128198, dopracovat projekty
"Podpora výuky za pomoci virtuální reality" a "Inspirující škola" v souladu s
projektovými rámci dle v příloh č. 0108-19-P03 a č. 010819-P04 do konečné podoby
žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
včetně všech povinných příloh nejpozději do 28.02.2019;
d) řediteli Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, IČ
00559644, dopracovat projekty "Podpora digitálních kompetencí pedagogických
pracovníků škol ve Zlínském kraji" a "Šíření příkladů dobré praxe s integrací
digitálních technologií do vzdělávání ve školách Zlínského kraje" v souladu s
projektovými rámci dle příloh č. 0108-19-P05 a č. 0108-19-P06 do konečné podoby
žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
včetně všech povinných příloh nejpozději do 28.02.2019;
e) řediteli Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí, IČ
00843504, dopracovat projekt "Digitální kompetence na SŠ" v souladu s
projektovým rámcem dle přílohy č. 0108-19-P07 do konečné podoby žádosti o
poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, včetně
všech povinných příloh nejpozději do 28.02.2019;
souhlasí
se zapojením Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí, IČ
00843504, do projektu "Digitální kompetence SŠ" v souladu s projektovým rámcem
dle přílohy č. 0108-19-P07.

28

Programová podpora 2019 - sekce MLÁDEŽ A SPORT

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0108/R05/19

jmenuje
složení hodnotitelské komise v rámci programové podpory z Fondu Zlínského kraje
(sekce MLÁDEŽ A SPORT) pro rok 2019, dle přílohy č. 0116-19-P01.
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29

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0109/R05/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0015/2019, dle přílohy č. 0111-19-P01.

30

Školství - dodatek ke zřizovací listině a změny v rejstříku škol a školských
zařízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0110/R05/19

schvaluje
podání návrhů na zápis dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení
u příspěvkové organizace Dětský domov a Základní škola Liptál, IČ 70238499, s
účinností od 01.07.2019:
a) výmaz činnosti Základní školy;
b) snížení nejvyššího povoleného počtu lůžek školského zařízení Dětský domov ze
48 na 24;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Dětského
domova a Základní školy Liptál, IČ 70238499, ve znění uvedeném v příloze č. 011019-P02;
ukládá
Mgr. Petru Gazdíkovi, členu Rady Zlínského kraje, podat návrh na zápis výše
uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení v termínu do 30.04.2019.

31

Školství - převody práva hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0111/R05/19

ruší
právo hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje svěřeného k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice IČ
00128198, specifikovanému v příloze č. 0109-19-P01;
předává
k hospodaření movitý majetek ve vlastnictví Zlínského kraje příspěvkovým
organizacím zřizovaným Zlínským krajem, a to:
a) Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí, IČ 00843491, majetek
specifikovaný v příloze č. 0109-19-P02;
b) Střednímu odbornému učilišti Uherský Brod, IČ 0055107, majetek specifikovaný
v příloze č. 0109-19-P03;
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c) Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, IČ 13643878, majetek
specifikovaný v příloze č. 0109-19-P04.

32

Školství - vyhlášení konkursů na pracovní místa ředitele/ředitelky p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0112/R05/19

bere na vědomí
1. uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitele Základní
školy Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, IČ 61716472, ke dni 30.06.2019;
2. uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitele/ředitelky ke
dni 31.07.2019 u ředitelů/ředitelek následujících školských příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem:
- Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771,
- Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393,
- Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod, IČ 60371757,
- Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČ
00566411,
- Střední průmyslové školy polytechnické – Centra odborné přípravy Zlín, IČ
14450500,
- Odborného učiliště a Základní školy Holešov, IČ 47935910,
- Základní umělecké školy Zlín, IČ 00838926,
- Základní umělecké školy Zlín – Malenovice, IČ 46310983,
- Základní umělecké školy Valašské Klobouky, IČ 46311149;
schvaluje
vyhlášení konkursů dle přílohy č. 0113-19-P01 na pracovní místa ředitele/ředitelky:
1. Základní školy Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, IČ 61716472;
2. Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, IČ 00054771;
3. Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393;
4. Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod, IČ 60371757;
5. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín, IČ
00566411;
6. Střední průmyslové školy polytechnické – Centra odborné přípravy Zlín, IČ
14450500;
7. Odborného učiliště a Základní školy Holešov, IČ 47935910;
8. Základní umělecké školy Zlín, IČ 00838926;
9. Základní umělecké školy Zlín – Malenovice, IČ 46310983;
10. Základní umělecké školy Valašské Klobouky, IČ 46311149;
odvolává
ke dni 30.06.2019:
1. *** z pracovního místa ředitele Základní školy Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze,
IČ 61716472, dle přílohy č. 0113-19-P02;
ke dni 31.07.2019:
1. *** z pracovního místa ředitele Středního odborného učiliště Valašské Klobouky,
IČ 00054771, dle přílohy č. 0113-19-P03;
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2. *** z pracovního místa ředitelky Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393,
dle přílohy č. 0113-19-P04;
3. *** z pracovního místa ředitele Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy s
právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, dle přílohy č. 0113-19P05;
4. *** z pracovního místa ředitele Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné
školy ekonomické Zlín, IČ 00566411, dle přílohy č. 0113-19-P06;
5. *** z pracovního místa ředitele Střední průmyslové školy polytechnické – Centra
odborné přípravy Zlín, IČ 14450500, dle přílohy č. 0113-19-P07;
6. *** z pracovního místa ředitelky Odborného učiliště a Základní školy Holešov, IČ
47935910, dle přílohy č. 0113-19-P08;
7. *** z pracovního místa ředitelky Základní umělecké školy Zlín, IČ 00838926, dle
přílohy č. 0113-19-P09;
8.*** z pracovního místa ředitele Základní umělecké školy Zlín – Malenovice, IČ
46310983, dle přílohy č. 0113-19-P10;
9. *** z pracovního místa ředitele Základní umělecké školy Valašské Klobouky, IČ
46311149, dle přílohy č. 0113-19-P11.

33

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje; projektový
rámec, dodatek Smlouvy, výpověď Smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0113/R05/19

schvaluje
1. Projektový rámec projektu: "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje III" v souladu s přílohou č. 0117-19-P01,
2. rozpočtové opatření č. RZK/0017/2019 dle přílohy č. 0117-19-P02,
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje s Marií Mašlaňovou, trvalým pobytem ***, *** Kelč, datum
narození ***1975, dle přílohy č. 0117-19-P04,
4. výpověď Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského
kraje uzavřené s Janem Vaškem, trvalým pobytem ***, *** Nový Hrozenkov, datum
narození ***1939, dle přílohy č. 0117-19-P06,
5. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z
rozpočtu Zlínského kraje s Janou Halačkovou, trvalým pobytem ***, ***Valašská
Bystřice, datum narození ***1961, dle přílohy č. 0117-19-P07;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje dopracovat a předložit projektovou
žádost projektu: "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III"
do 117. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014-2020 v termínu do 29.03.2019.

34

RP02-17 Program na podporu obnovy venkova - vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0114/R05/19

bere na vědomí
vyhodnocení RP02-17 Program na podporu obnovy venkova, dle přílohy č. 011819-P01.
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Školství - platové výměry ředitelů p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0115/R05/19

stanovuje
s účinností od 01.03.2019 plat:
- ředitelce Střední odborné školy Luhačovice, IČ 61715999, dle přílohy č. 0112-19P01,
- ředitelce Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž, IČ 63459086, dle
přílohy č. 0112-19-P02.

36

Investiční záměr - Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech
21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0116/R05/19

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1496/150/01/19
Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0125-19-P01.

37

Investiční záměr - Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0117/R05/19

schvaluje
investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1495/150/01/19,
Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy, dle přílohy č. 0126-19-P01.

38

Veřejná zakázka "Prodloužení podpory na stávající hardwarové vybavení
technologického centra"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0118/R05/19

schvaluje
zahájení veřejné zakázky na služby s názvem "Prodloužení podpory stávajícího
hardwarového vybavení technologického centra" formou zjednodušeného
podlimitního řízení, dle příloh č. 0130-19-P01 až č. 0130-19-P08, uveřejněním výzvy
a zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení: Mgr. Ing. Simona Hořáková, Mgr. Michal
Uherek, a náhradníky: Mgr. Petra Tichá, Martina Chovancová, DiS.;
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2. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Martin Kubín, Michal
Hýža, Dis., Bc. Jaroslav Šena, Mgr. Ing. Simona Hořáková, Mgr. Michal Uherek, a
náhradníky: RNDr. Ivo Skrášek, Ing. Tomáš Zimáček, Ing. Lukáš Valouch, Mgr.
Petra Tichá, Martina Chovancová, DiS.

39

Smlouva o užití Databáze geografických jmen ČR a Data200

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0119/R05/19

schvaluje
uzavření Smlouvy o užití Databáze geografických jmen ČR a Data200 mezi
Zlínským krajem a Zeměměřickým úřadem, Pod sídlištěm 1800/9, P. O. BOX 21,
182 11 Praha 8, IČ 60458500, dle přílohy č. 0128-19-P01.

40

Záměr pronájmu části pozemku na ul. J. A. Bati

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0120/R05/19

schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p. č. 1119/229, ostatní plocha, manipulační plocha,
zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec a k. ú. Zlín, dle příloh č.
0131-19-P01 a č. 0131-19-P02.

41

DELIKOMAT s. r. o. - Smlouva o umístění věci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0121/R05/19

schvaluje
uzavření krátkodobé Smlouvy o umístění věci mezi Zlínským krajem a společností
DELIKOMAT s. r. o., se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Brno-Modřice, IČ 63475260,
dle přílohy č. 0123-19-P01.

42

Stanovení objemu prostředků na platy 2019

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0122/R05/19

stanovuje
objem prostředků na platy zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského
úřadu Zlínského kraje pro rok 2019 z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 240.042.000
Kč.
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43

Zrušení vnitřní normy SM/23/03/13 – Právní předpisy kraje, mezirezortní
připomínkování předpisů vlády a plnění usnesení vlády

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0123/R05/19

ruší
dnem 15.02.2019 vnitřní normu (směrnici) SM/23/03/13 – Právní předpisy kraje,
mezirezortní připomínkování předpisů vlády a plnění usnesení vlády.

44

Záštity, dary, dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0124/R05/19

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1) 38. ročníkem KOWAX Valašské rally ValMez 2019 pořádaným společností
Valašská rally s. r. o., se sídlem Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín, IČ 07713614;
2) VIII. ročníkem "Moravského dopravního fóra" a IX. ročníkem mezinárodní
konference "Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"
pořádanými Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, se sídlem
Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc, IČ 22866442;
3) 16. ročníkem Nočního vzpomínkového pochodu Clay-Eva 2019 pořádaným
pobočným spolkem Junák - český skaut, středisko Holešov, z. s., se sídlem
Pivovarská 1419, 769 01 Holešov, IČ 47935847;
4) X. včelařskou akademií pořádanou pobočným spolkem Český svaz včelařů, z. s.,
okresní organizace Zlín, se sídlem č. p. 115, 763 11 Ostrata, IČ 62181696;
5) Regionálními ozvěnami Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest 2019
ve Zlínském kraji pořádanými společností MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
PRAHA - FEBIOFEST, s. r. o., se sídlem Praha 1, Růžová 951/13, PSČ 11000, IČ
26721546;
6) pietním aktem k 74. výročí vypálení osady Ploština pořádaným obcí Drnovice, se
sídlem Drnovice 113, 763 25 Újezd, IČ 00557889;
7) XVII. ročníkem soutěže "Stavba roku 2018 Zlínského kraje" pořádaným Svazem
podnikatelů ve stavebnictví, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha,
IČ 01541641;
8) 12. ročníkem Divadelního festivalu Ludmily Cápkové pořádaným Divadelním
spolkem Kroměříž z. s., se sídlem Prusinovského 114/2, 767 01 Kroměříž, IČ
27035018;
9) 13. ročníkem prezentační a vzdělávací akce s názvem "Ovčácký den na
Valašsku" pořádaným Agrární komorou Valašska, se sídlem Smetanova 1484, 755
01 Vsetín, IČ 47676515;
10) 4. ročníkem České ceny za architekturu pořádaným Českou komorou architektů,
se sídlem Josefská 34/6, 118 00 Praha 1, IČ 45769371;
b) záštitu Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje, nad výstavou
"Příběhy hradů Zlínského kraje" připravovanou Spolkem přátel hradu Lukova, se
sídlem č. ev. 38, 763 17 Lukov, IČ 49158295;
c) záštitu Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje nad:
1) krajským kolem Dějepisné soutěže gymnázií pořádaným Gymnáziem Zlín - Lesní
čtvrť, se sídlem Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, IČ 00559105;
2) uměleckou prezentací díla slovenského básníka Jozefa Leikerta pořádanou
Základní uměleckou školou Uherské Hradiště, se sídlem Mariánské náměstí 125,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 46254323;
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d) záštitu Margit Balaštíkové, členky Rady Zlínského kraje, nad 13. ročníkem
prezentační a vzdělávací akce s názvem "Ovčácký den na Valašsku" pořádaným
Agrární komorou Valašska, se sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, IČ
47676515;
schvaluje
a) poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 30.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, se sídlem Legerova
1854/22, 120 00 Praha – Nové Město, IČ 00442755;
2) ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní
Morava, se sídlem náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ
28618734;
b) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje:
1) ve výši 20.000 Kč spolku Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve
Střílkách, z. s., se sídlem Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ 70911789, na činnost
spolku v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0104-19-P06;
2) ve výši 15.000 Kč pobočnému spolku ÚAMK – AMK Neslyšících Valašské
Meziříčí, se sídlem Zdeňka Fibicha 1205, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 62330110,
na pořádání tří dopravních akcí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle
přílohy č. 0104-19-P07;
3) ve výši 30.000 Kč spolku Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra
Maděry Zlín, z. s., se sídlem Nad Ovčírnou IV 344, 760 01 Zlín, IČ 27025519, na
činnost spolku v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0104-19P08;
4) ve výši 65.000 Kč spolku Klub výsadkových veteránů Holešov zapsaný spolek, se
sídlem nám. Dr. E. Beneše 17/56, 769 01 Holešov, IČ 26581981, na činnost spolku
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 0104-19-P09.

45

Sociální služby - Dotace k zajištění výplaty státního příspěvku pro zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0125/R05/19

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0020/2019, dle přílohy č. 0137-19-P01.

46

Schválení odlišného postupu při nákupu upomínkových předmětů dle
směrnice o Zadávání veřejných zakázek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0126/R05/19

schvaluje
v souladu s čl. 9 bodem 1 směrnice SM/24 Zadávání veřejných zakázek
administrovaný krajským úřadem odlišný postup při zadávání zakázky u nákupu
upomínkových předmětů pro rok 2019 z rozpočtu ORJ 20 - Odbor Kancelář
hejtmana, dle přílohy č. 0138-19-P01.
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47

Okno do kraje - dodatek č. 2 ke smlouvě a zajištění dalšího vydávání

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0127/R05/19

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o nákupu prostoru v tištěném periodiku uzavřené
mezi Zlínským krajem a společností HEXXA.CZ s. r. o., IČ 26304333, se sídlem
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0139-19-P01;
2. úhradu správního poplatku ve výši 10.000 Kč za registraci obrazové a slovní
ochranné známky dle přílohy č. 0139-19-P02;
pověřuje
vedoucího Odboru Kancelář hejtmana zajištěním registrace a zaplacením
registračního poplatku obrazové ochranné známky a slovní ochranné známky v
prostém textu dle přílohy č. 0139-19-P02, a to v termínu do 28.02.2019.
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Projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích
zřizovaných ZK - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce a implementaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0128/R05/19

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávce a implementaci řešení pro zvýšení
kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů vybraných
příspěvkových organizací Zlínského kraje a zajištění následné podpory dle přílohy
č. 0127-19-P01.

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana
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